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SPÓŁKI KOMANDYTOWE I NIEKTÓRE JAWNE 

PODATNIKAMI CIT JUŻ OD 2021 
 

  

 

Ministerstwo Finansów udostępniło projekt zmian ustawy o PIT oraz ustawy o CIT. 

Największe zmiany dotyczą spółek komandytowych. 

 

Zgodnie z propozycją Ministerstwa Finansów od 1 stycznia 2021 r. staną się one 

podatnikami podatku dochodowego. Najważniejszą konsekwencją będzie podwójne 

opodatkowanie wypłacanych komandytariuszom zysków spółek komandytowych, 

analogicznie jak ma to obecnie miejsce w przypadku spółek z o.o. Status podatnika podatku 

dochodowego mają ponadto uzyskać spółki jawne, które mają wspólników innych niż 

osoby fizyczne i nie ujawnią organom podatkowym podatników zobowiązanych do zapłaty 

podatku dochodowego od generowanych przez nie zysków. 

 

Projekt przewiduje ograniczoną możliwość wypłaty przez komandytariusza  dochodu  

z wyłączeniem podwójnego opodatkowania. Rozwiązanie to polega na zwolnieniu z PIT 

50% uzyskanych przez komandytariusza przychodów, nie więcej jednak niż 60.000 zł 

takiego przychodu rocznie. Limit jest zatem ustanowiony na niskim poziomie. Ponadto, 

żeby skorzystać z tej preferencji nie mogą występować powiązania między 

komandytariuszem a komplementariuszem.  W przypadku wielu firm rodzinnych  

wykluczy to prawo do tego zwolnienia.  

 

Ponadto projekt nowelizacji zawiera szereg innych obostrzeń, nadkładających na 

podatników nowe obowiązki i zabraniających korzystania z dotychczasowych korzystnych 

rozwiązań. Ze zmian pozytywnych należy wskazać podwyższenie do kwoty 2.000.000 

EUR  limitu przychodów pozwalających na opodatkowanie dochodów 9% stawką CIT. 

 

W naszej ocenie, celem projektu jest realne podwyższenie podatków  bez formalnego 

zwiększania stawek. Nowe regulacje uderzą w małe i średnie firmy rodzinne, które  

w przeważającej części działają w formie spółki komandytowej. Trudno zgodzić się  

z sugestiami zawartymi w uzasadnieniu projektu, jakoby ta forma działalności była 

źródłem nieuzasadnionych korzyści podatkowych.  

 

Kancelaria KNDP będzie szczegółowo analizować przebieg prac nad projektem. Wydaje 

się jednak mało prawdopodobne, że Ministerstwo Finansów wycofa się z objęcia spółek 

komandytowych opodatkowaniem CIT. Będziemy zatem wskazywać na rozwiązania 

pozwalające minimalizować konsekwencje nowych regulacji (np. szczegóły zasad 

zwolnienia części dochodów komandytariusza). 
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